
                     

Privacy Reglement 

 

 
(gebaseerd op de Wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 

Dit is het privacy reglement van Stichting  Koningskerkje, statutair genaamd “Stichting het 

Vierlingsbeekse Kerkje” en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17112248 (hierna: de Stichting). In dit reglement wordt 

vastgelegd hoe het bestuur van de Stichting Koningskerkje,  verder vernoemd als “de 

Stichting”, omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.  

Dit privacy reglement wordt gepubliceerd op de website www.koningskerkje.nl. 
 

Begrippen: 

1. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, 

aangevuld met bestuursleden. De leden van het bestuur zijn ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. 

2. Onder “de Stichting” wordt verstaan: Stichting het Vierlingsbeekse Kerkje 

Vierlingsbeek zoals omschreven in de statuten. 

3. Onder “vrienden” wordt verstaan: personen die jaarlijks een bijdrage betalen om de 

Stichting financieel te ondersteunen. 

4. Onder “vrijwilligers” wordt verstaan: personen die op vrijwillige basis hand- en 

spandiensten leveren ten behoeve van de activiteiten die in het Koningskerkje plaats 

vinden. 

5. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: informatie over een persoon of informatie 

die naar deze persoon te herleiden is. 

6. Bewaartermijn: tijdsbestek waarbij de persoonsgegevens  bij de door de Stichting 

aangewezen gegevensbeheerder beschikbaar blijven. 

 

 

Persoonsgegevens: 

Wanneer u vriend wordt van het Koningskerkje of wanneer u zich aanmeld als vrijwilliger vult 
u een aantal persoonsgegevens van u in op het aanmeldingsformulier. 
 
Het Koningskerkje verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens: 

• naam 

• adres 

• emailadres 

• telefoonnummer 

• IBAN bankrekeningnummer (alleen voor “vrienden”) 
 

Het Koningskerkje gebruikt deze gegevens (mogelijk) om: 

http://www.koningskerkje.nl/
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• het vriendenlidmaatschap te effectueren 

• nieuwsbrieven te versturen 

• de jaarlijkse financiële bijdrage te innen 

• vrijwilligers te informeren over activiteiten waarbij hulp gevraagd wordt 

• contact op te nemen met de vrijwilligers 
 

Aanmelding, informatie, wijziging en bezwaar: 
 
Indien iemand “vriend” of vrijwilliger wil worden van de Stichting zal zij of hij een 

aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen, zodat hij of zij akkoord gaat met het 

verwerken en opslaan van de gegevens zoals genoemd in dit reglement.  

“Vrienden”  en vrijwilligers hebben heeft het recht de Stichting te vragen welke 

(persoons)gegevens zij van hen hebben verwerkt. De Stichting zal op dit verzoek 

(schriftelijk/e-mail) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de Stichting verzoeken 

deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.  

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door de Stichting. 

De persoonsgegevens blijven bewaard gedurende de looptijd van het 

“vriendenlidmaatschap” van de Stichting. 

Zodra een vriend zijn/haar vriendenlidmaatschap heeft opgezegd, zullen de 

persoonsgegevens worden verwijderd uit het systeem van de gegevensbeheerder.  

Beveiliging van uw gegevens: 

De Stichting zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacy reglement 
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 
 
De Stichting zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen. Het is nooit mogelijk om gegevens 100% te beveiligen. 
 

Derden: 

De Stichting zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw 
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of de Stichting daartoe verplicht is op grond van de 
wet of een rechterlijke uitspraak. 
 
Melding Autoriteit Persoonsgegevens: 

Bij een eventuele datalek, zullen de “vrienden” en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 

uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. 
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Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending 

van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden 

gesteld (art. 33.1 van de AVG). 

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris en/of 

gegevensbeheerder daarvan een registratie bijhouden.  

Foto’s: 

Bij activiteiten van de Stichting kunnen door de Stichting foto’s of video-opnames worden 

gemaakt van de aanwezigen/deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt 

voor de nieuwsbrief, website of social media. Vooraf wordt toestemming gevraagd voor het 

maken van foto’s en videomateriaal. De Stichting is niet verantwoordelijk voor foto’s of video-

opnames verspreid door derden. 

Is de Stichting verantwoordelijk voor andere websites via onder andere de 

advertenties: 

De website van de Stichting kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, 

banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect 

van de website van de Stichting. Dit betekent niet automatisch dat de Stichting verbonden is 

aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. De Stichting is dan ook niet verantwoordelijk 

voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.  

Wijziging privacy reglement: 
 
Het kan voorkomen dat in dit privacy reglement opgenomen beleid in de toekomst wordt 
gewijzigd. Wij raden u daarom aan om ons privacy reglement regelmatig te bekijken op de 
website www.koningskerkje.nl. 
 

Dit document heet “Privacy reglement Stichting Koningskerkje” en is vastgesteld in 

de bestuursvergadering op dinsdag 12 februari 2019. Dit privacy reglement wordt 

gepubliceerd op de website van de Stichting. 

 


